
Aktuális ügyek. 

Az iíjúság neveléséről s a belmisszióról. 

Amin! a külföldi lapokat olvasgatom s a mai legérdeke-
sebb és legjellemzőbb mozgalmakat vizsgálom, első sorban 
amaz ifjúsági mozgalmak ötlenek szemeim elé, melyek az 
egész világon elterjedőben vannak s mindinkább divatosakká 
is kezdenek válni. 

Úgy látszik, minden nép megérezte az ifjúság nevelésé-
nek nagy fontosságát s ezért a nevelésügyi kérdések minden 
állam életében előtérbekerültek. A háborúért lelkesedő sovi-
niszta faji és nemzeti felfogás épen úgy az. ifjúságért küzd, 
mint a békebarát nemzetközi mozgalom. Mind a semleges, 
mind a győző, mind pedig a legyőzött országokban találunk 
olyan ifjúsági mozgalmakat, amelyek az emberiség jövő békéjé-
ért szállanak síkra s aszerint, amint jelen helyzetük kedvező, 
vagy kedvezőtlen : az általuk elképzelt béke is vagy a jelen, 
helyzet állandósítása mellett, vagy pedig a dolgok jobbrafor-
dulása esetén válhatna valóra. Az apák nagyon összepöröltek, 
a felnőttek túlságosan beleharaptak egymás húsába. A düh, 
a harag és a kegyetlenség csúnyán rabigába hajtotta a meg-
lett embereket s a háború furiái -alapos rombolás végeztek a 
népek és fajok életében. A szemet szemért, fogat fogért elve 
megpróbálta rendet csinálni a világon s az eredmény az em-
bernek emberiességéből váló kivetkőzése lett. 

A Jézus által hirdetett békesség és szeretet nem talált 
otthont sem a harcmezőkön, sem a háborúskodó népek hazai 
életében s a humanismus a vérbosszú kitöltésének adott 
helyet minden vonalon. A vulkánikus kitöréshez hasonlóan 
pusztítolta el a megvénhedett gyűlölet az emberek lelkében a 
testvéri érzést s lángbagyúlt az egész világ künn és benn egy-
aránt. Nyomorúság következett mindenkire s mivel az ember, 
állítólag nem képes az ember-testvériség értékeit föléleszteni : 
keresik mindenütt azt a csodaszert, amellyel meg lehetne gyógyí-
tani a megtébolyodott és lezüllött emberiséget. 

A világ az ifjúsághoz fordult s innen várja ma majdnem 
mindenki képzelt jövendője megmentését, sőt diadalát. A harci 
riasztók az ifjúság izmaira, akaratára és idegeire számítanak 
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s járatlanságát és hiszékenységét vélik kihasználhatónak. A 
"jólétben úszók álbékességet szuggerálnak beléje s a megnyo-
morított életűek fájdalmas keserűségre késztetik őt. 

Mind emez egyoldalú törekvések egyoldalú, önző és 
kizárólagos elképzeléseknek eredményei. Bennünk van a halál-
nak fulánkja, amely megöl minden életet, minden ifjúságot. 
Pedig az ifjúság, amely az emberiségnek egyharmadát teszi 
ki, tényleg letéteményese lehetne egy eljövendő szebb és iga-
zabb életnek. Ehhez azonban szükség volna arra, hogy a 
családi élet tiszta, becsületes és a nemes felebaráti szeretet 
ápolója legyen. Jó édes apa és édes anya kellene ahhoz, hogy 
legyen, aki a multat, a tekintélyt az okosságot s az igazságot 
képviselje . . . aki önzetlenül munkálkodjék s gyermekét való-
ban szeresse. Kell aztán jó testvér s jó játszótárs, jó szomszéd. 
Kell jó tanitó és jó iskola. De mindenek fölött kell egy- olyan 
lelkész, aki a lelkek őre, ápolója és táplálója legyen mindenütt. 
Nemcsak a felnőtteké, hanem az ifjúságé is. 

Hogy az ifjúság az emberiség megmentője, az igazi béke 
létrehozója s az emberies érzés és cselekvés megteremtője 
lehessen: ahhoz szükség van újból a jézusi Istenországnak, 
az embertestvériségnek a valóságára, a megértetésére és átéle-
tésére. 

Lehet, hogy a iövő nemzedék megvalósítja e nemes ideált 
s lehet, hogy az ifjúság mozgalmai sikerekkel fognak járni . . . 
de csak úgy, hogyha amaz örök ifjú lelkek fogják vezetni őket, 
akik a mult igazi értékeinek birtokában okosan és céltudatosan 
lépnek előre s minden egyest a benne rejlő isteni szikra alap-
ján elhívatása megélésére vezetnek. 

Az emberi-nem jobb énje, a keresztény testvéri szeretet, 
az Isten világában lévő munkás szellem kell, hogy irányítsa 
az ifjúságot. . : Mert hogyha ez saját maga, fegyelmezetlenül 
akar világmegváltó és világnevelő lenni: a szabadosság és a 
zűrzavar világába jutunk. 

Aki gyermekét valóban szereti, legyen szigorú vele szem-
ben. Feleselgetéseit el ne tűrje, csínyjeit el ne nézze, óvja meg 
a dohánytól és a szeszes italtól. Fegyelmezze, de soha se 
bosszúságát töltse ki rajta, hanem mindent azért tegyen, hogy 
gyermekét jobbá tehesse. Tanítsa meg játszani és dolgozni. 
A játszás, a legnemesebb szórakozás, elvonja a serdülő ifjat 
a kocsmától .s a szabad levegőn testileg és lelkileg egészség-
ben tartja meg. A munka az ember életeleme, elhívatása s 
aki okosan, dolgozik, az igaz boldogságot élvez. 

Erdélyi magyar testvérem, te dolgozni eleget dolgozol, 
csak épen szórakozni nem tudsz. Eldorbézolod pénzedet, meg-
nyomorítod testedet, lelkedet, mert nem ismered az élet igaz 
útját Pedig oü élsz a természet kebelén, ott dolgozol : ott is 
szórakozzál! Őseid gyakorolták a szabadban a társasjátékokat. 
Térj vissza te is ezekhez s meglátod, utódaid, gyermekeid áldani 
fognak érette. 
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A belmisszió nem egyéb, mint egy vallás-erkölcsi közös-
ségben (Egyház) Isten lelkétől vezettetve, híveinknek hívatá-
sos életre való késztetése. Úgy is mondhatnók, hogy az Isten-
országában az Isten akaratának az egyesek lelkén keresztül 
való diadalra juttatása. Mindenféleképen szép feladat s egy-
formán szent elhívatás mind a világi, mind az egyházi papokra. 
Nem egyéb ez a testvéreinkkel való szent törődésnél, fele-
baráti kötelességünk, a föltétlen parancsnak való öntudatos és 
alázatos hódolás : Istentől kapott elhívatásunk. 

Belső ember testvéreim, keljetek nemes versenyre világi 
papjainkkal s teremtsünk egy dicsőbb, szebb és boldogabb 
világot az egy Isten örök dicsőségére, fajunk nemesedésére s 
az emberiség boldog haladására ! 

Dr. Kiss Elek. 

Irodalom. 

A ma vallása. Irta : Charles E. K. John, Angolból fordí-
totta Benczédi Pál. Kiadja az udvarhelyvidéki unitárius lelkész-
kör 1924. 40 1. 

A csinosan kiállított füzet a következő fejezetekben 
öleli fel a vallásos gondolkozás mezejét: I. Tekintély a 
vallásban. II. Istenről való tudásunk. 111. Az ember új esz-
méje; IV. A trónra emelt Jézus. V. A ma vallásának a szive. 
VI. Új vallásos szózat. Ezekben mondja el egy modern gon-
dolkozó lélek a vallásra vonatkozó nézeteit, könnyed, értelmes 
formában. A fordító, aki folyóiratunknak is szorgalmas munka-
társa, elismerésre méltó munkát végzett a műnek gondos át-
ültetésével. A vallási problémák fölött elmélkedni szeretőknek 
nagy szolgálatot tesz ez a kis mű, amelyet jó lélekkel ajánlunk 
olvasóink figyelmébe. -i-t. 

Uj könyvek : Révész Imre: A magyar protestantizmus 
története a keresztyénség egyetemes fejlődésének keretében. 
Cluj—Kolozsvár, 1923. 8 r. 131 1. 

Dr. Borbély István: A magyar irodalom története a leg-
régibb időktől 1825.-ig. Jegyzetekkel ellátott teljes kiadás a mű-
velt közönség számára. Cjuj—Kolozsvár, 1924. 8 r. 430 oldal. 
A Minerva r. t. kiadása. Ára 160 lei. Mindkét mű ismertetésére 
visszatérünk. 




